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1 Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie 
przeczytać poniższą instrukcję. Aby uniknąć potencjal-
nego zagrożenia zdrowia lub uszkodzeń mienia należy 
przestrzegać wytycznych i wskazówek zawartych w rozd-
ziale 2 „Wskazówki bezpieczeństwa”.
Niniejsza instrukcja montażu stanowi integralną część 
produktu zawiasy drzwiowe axxent i musi być łatwo 
dostępna dla fachowców.

1.1 Producent i serwis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Przedsiębiorstwo SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert   
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de    
W przypadku reklamacji lub serwisu prosimy o kontakt 
z dostawcą.

1.2 Ważność
Niniejsza instrukcja jest ważna do odwołania. Aktualne 
wersje instrukcji można pobrać z naszej strony interne-
towej www.siegenia.com/pl.

1.3 Grupa docelowa niniejszej dokumentacji
Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do wyk-
walifikowanych montażystów. Wszystkie prace opisane 
w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie 
przez doświadczonych fachowców, którzy dysponują od-
powiednią wiedzą w zakresie montażu, uruchomienia 
i konserwacji zawiasów drzwiowych.

1.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
1.4.1 Miejsce montażu

• Zawiasy drzwiowe axxent nadają się tylko do za-
budowy pionowej w drzwiach jednoskrzydłowych 
w pionowych ścianach budynków stałych.

• Zawiasy drzwiowe axxent mogą być zainstalowa-
ne jedynie w poprawnie zamontowanych drzwi-
ach.

• Konstrukcja drzwi musi pozwalać na be-
zpieczne mocowanie zawiasów axxent. 
W przypadkach wątpliwych zaleca się przepro-
wadzenie badania technicznego.

1.4.2 Pozostałe
• Zastosowanie samozamykacza powoduje koniecz-

ność dołożenia trzeciego zawiasu.

• Zastosowanie samozamykacza skraca żywotność 
zawiasów axxent. Trwałość (wytrzymałość me-
chaniczną) zawiasów drzwiowych axxent z samo-
zamykaczem należy udowodnić przez wielokrotne 
otwieranie i zamykanie zgodnie z normą EN 1191.

• Samodzielna naprawa zawiasów drzwiowych ax-
xent jest niedozwolona. W przypadku uszkodze-
nia zawiasy drzwiowe axxent muszą zostać wy-
mienione przez KFV lub autoryzowany serwis.

• Ogranicznik kąta otwarcia drzwi jest koniecznie 
niezbędny: 
 

maks 100°

1.5 Użycie niezgodne 
z przeznaczeniem

• Zawias drzwiowy axxent nie może być używany 
do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych 
bez dodatkowych badań lub certyfikacji.

• Zawiasów drzwiowych axxent nie należy stoso-
wać w drzwiach do pomieszczeń wilgotnych lub 
zawierających agresywne składniki powietrza, po-
wodujące korozję.

• Zabrania się przeprowadzania zmian i/lub do-
konywania jakichkolwiek ingerencji w zawiasy 
drzwiowe axxent. 

• Elementy ruchome lub regulacyjne zawiasów 
drzwiowych axxent nie mogą zostać polakierowa-
ne.

• W przypadku wykrzywienia i/lub uszkodzenia 
drzwi i/lub ościeżnicy zawiasy drzwiowe axxent 
nie mogą być dalej używane.

1.6 Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji
• Co roku należy skontrolować prawidłowość dzi-

ałania elementów ruchomych.
• Nie używać agresywnych środków czyszczących 

ani środków czyszczących na bazie rozpuszczal-
ników. Mogłyby one uszkodzić powierzchnię ele-
mentów.

• Podczas czyszczenia należy uważać, aby woda 
nie dostała się do wnętrza zawiasów.

http://www.siegenia.com/de
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• Po czyszczeniu należy dokładnie osuszyć okucie.
• Inwestora oraz użytkowników należy poins-

truować o obsłudze i konserwacji zawiasów 
drzwiowych axxent.

• Podczas obróbki powierzchni –np. lakierowania 
lub bejcowania – drzwi wejściowych należy pomi-
jać elementy okuć i ochraniać je przed zabrudze-
niem wskutek tego procesu!

• Należy niezwłocznie usunąć zabrudzenia w całoś-
ci, ponieważ mogą one uszkodzić okucia oraz ich 
powierzchnię!

• Zawiasy drzwiowe są bezobsługowe i nie mogą 
być do nich stosowane oleje lub środki smarne.

1.7 Wymagania i warunki montażu
Przed lub podczas montażu koniecznie należy przestrze-
gać także poniższych warunków i wymagań:

• Przed montażem zawiasów drzwiowych należy 
sprawdzić dokładne wymiary drzwi i ościeżnicy. 
W przypadku wykrzywienia i/lub uszkodzenia 
drzwi/lub ościeżnicy zawiasy drzwiowe axxent nie 
mogą zostać zamontowane.

• Rozmieszczenie i wymiary frezowanych otworów 
lub wierceń muszą mieścić się we wskazanych 
zakresach tolerancji. 

• Zawiasy drzwiowe axxent należy zamontować 
zgodnie z niniejszą instrukcją.

• Należy stosować odpowiedni materiał mon-
tażowy: 
– Nitonakrętki M6, ze stali lub stali nierdzewnej, 

maks. wysokość wystawania łba: 0,5 mm, 
średnica: 10 mm

– Wkręt z łbem stożkowym M6 x 25 oraz M6 
x 40 wg DIN 965 (ISO 7046), klasa własności 
mechanicznych 8.8 (także ze stali nierdzew-
nej) 

• Frezowane kieszenie po zakończeniu prac należy 
oczyścić z wiórów.

• Nie dokręcać nadmiernie śrub lub wkrętów i nie 
wkręcać ich pod kątem. 

• Drzwi w pobliżu zawiasów drzwiowych axxent 
nie wolno poddawać obróbce mechanicznej (np. 
wierceniu, frezowaniu). 

• Aby zapobiec uszkodzeniom elementów konst-
rukcyjnych i/lub drzwi spowodowanym korozją, 
należy stosować wyłącznie szybkoutwardzalne 
masy uszczelniające, nie zawierające kwasów.

1.8 Transport
• Zaklinować skrzydło drzwi w ościeżnicy, 

zabezpieczając przed przemieszczeniem w ramach 
wymaganego luzu.

• Właściwe obchodzenie się z zawiasami drzwiowy-
mi axxent chroni je przed uszkodzeniem. Nie wol-
no nimi rzucać, mocno uderzać ani wyginać.

1.9 Wymiary
Wszystkie wymiary podane w mm.
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Pozostałe oznaczenia graficzne
Poniższe znaki w niniejszej instrukcji montażu mają 
następujące znaczenie:

• Teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami.
– Teksty następujące po tym znaku są wyliczeni-

ami niższego rzędu.
 f Tekst oznaczony tym symbolem stanowi instrukcje 
postępowania i wskazuje, że czynności muszą być 
wykonywane w przedstawionej kolejności.

„ ” tekst w cudzysłowie odsyła do innych rozdziałów 
lub fragmentów.

1.11 Obowiązujące dokumenty
Podczas montażu zawiasów drzwiowych axxent należy 
stosować się do instrukcji montażu i obsługi dostarcz-
onych przez producenta, dotyczy to również wszelkich 
(opcjonalnych) komponentów dodatkowych.

1.12 Zasady utylizacji
• Zawiasy drzwiowe axxent wraz z akcesoriami nie 

stanowią odpadów komunalnych. W przypadku 
konieczności utylizacji należy stosować się do pr-
zepisów lokalnych i krajowych.

• Opakowanie składa się z surowców nadających 
się do recyklingu i może być traktowane jak ma-
kulatura.

2 Wskazówki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się 
z poniższymi ostrzeżeniami. Służą one bezpieczeństwu 
i mają na celu zapobieganie zagrożeniom, powstawaniu 
obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy przestrzegać 
wszystkich zaleceń.

Informacja

Ten znak wskazuje na cechy szczególne bądź sytuacje 
wymagające większej uwagi.

2.1 Środki ochrony osobistej
Do montażu zawiasów axxent wymagane są następu-
jące środki ochrony osobistej:

• buty ochronne
• rękawice ochronne
• okulary ochronne

1.10 Zastosowane symbole
W dokumencie zastosowano następujące piktogramy:

ostrzeżenie ogólne

przydatne informacje lub wska-
zówki
zakaz stosowania siły mechanicz-
nej

stosować okulary ochronne

nosić obuwie ochronne

stosować rękawice ochronne

odwołanie do określonych lub 
dodatkowych dokumentów

średnica frezu lub wiertła

długość rowka

głębokość rowka od dolnej kra-
wędzi

szerokość rowka

wiercenie otworów przelotowych

profile metalowe

profile drewniane

profile PCW
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2.2 Elementy ciężkie
Podczas pracy przy zawiasach drzwiowych, pojawia się 
niekiedy konieczność zdjęcia skrzydła z zawiasów.
Istnieje ryzyko zgniecenia palców.
Istnieje ryzyko urazu stóp.

nosić obuwie ochronne

2.3 Ostre krawędzie
Podczas docinania elementów metalowych powstają 
ostre krawędzie. Istnieje ryzyko skaleczeń.

stosować rękawice ochronne

2.4 Odłamki
Przy pracach frezarskich występują odłamki. 
Istnieje ryzyko uszkodzenia oczu.

Stosować okulary ochronne

3 Odpowiedzialność
Zasady dotyczące odpowiedzialności za produkt i obo-
wiązującej gwarancji można znaleźć w naszych Ogól-
nych Warunkach Sprzedaży (OWS).
www.siegenia.com/pl

http://www.siegenia.com/de


11.20188/18 H39.HTBLMS001PL-02

Zawiasy drzwiowe axxent Instrukcja montażu

do drzwi aluminiowych

4 Przegląd elementów

1  
1X 

A  
8X 

B  
4X 

C  
4X 

D  
8X 

2  
1X 

3  
1X 

Pozycja Element nr elementu

1 Część do ościeżnicy TBV RT7…

2 Część do skrzydła TBV FT7…

3 Osłona TBV AK7…

A Nitonakrętka M6 TBX ZU003

B Tuleje na wkręty zależne od profilu

C Element mocujący zależne od profilu

D Wkręty z łbem stożkowym M6 x 25/M6 x 40 DIN965, T 30 TBX ZU001 / zależne od profilu
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5 Dostępne wymiary
Poniższa tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne wartości obciążenia zawiasów drzwiowych axxent uwzględ-
niające interakcję wysokości (odstęp dolnego do górnego zawiasu drzwiowego axxent) i szerokości skrzydła drzwio-
wego. 
Jeżeli odległość zawiasów wynosi 1435 mm, maksymalna dopuszczalna masa skrzydła 120 kg zmniejsza się 
począwszy od szerokości skrzydła drzwi 1001 mm.

Wymiary w mm / masa w kg

ro
zs

ta
w

a 
za

w
ia

só
w

1900 - 2000 maksymalna masa skrzydła = 120 kg

m
as

a 
sk

rz
yd

ła

1850 - 1899 119

1800 - 1849 116

1750 - 1799 117 113

1700 - 1749 118 114 109

1650 - 1699 115 110 106

1600 - 1649 116 111 107 103

1550 - 1599 118 113 108 104 100

1435 - 1549 114 109 104 100 96 92

do 1000 1001 - 1050 1051 - 1100 1101 - 1150 1151 - 1200 1201 - 1250 1251 - 1300

Szerokość skrzydła

6 Regulacja zawiasów axxent

Zastosowanie samozamykacza w budynkach publicz-
nych i przemysłowych wymaga montażu 3 lub więcej 
zawiasów axxent, przy czym trzeci zawias montuje się 
bezpośrednio pod górnym zawiasem.  

szerokość skrzydła drzwi

w
ys

ok
oś

ć 
sk

rz
yd

ła
 d

rz
w

i



11.201810/18 H39.HTBLMS001PL-02

Zawiasy drzwiowe axxent Instrukcja montażu

do drzwi aluminiowych

7 Etapy montażu

7.1 1 etap montażu: Frezowanie ramy
Szczegółowe informacje dotyczące frezowania i wiercenia znajdują się na rysunku z wymiarowaniem otworów.

10
9,

5
19

19
16

9

R 5
40

,5

Ø10

4 x

Przesunięcie frezowania
skrzydło drzwiowe ościeżnica

14
,5
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7.2 2 Etap montażu: Frezowanie skrzydła
Szczegółowe informacje dotyczące frezowania i wiercenia znajdują się na rysunku z wymiarowaniem otworów.

Ø6

Ø12

4x

64
,5

12
4

18
6

17
17
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7.3 3 etap montażu: osadzanie osłony w ościeżnicy
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7.4 4 etap montażu: montaż elementu w ościeżnicy
etap 1 (do wyboru)

A

Zakład zamontowanej nitonakrętki:

wysokość maks 0,5 mm, Ø maks 10 mm

B zamontowane na odwrocie

min. 1 śruba zabezpieczająca

C

etap 2 etap 3

M6 x 25/M6 x 40 
maks. moment dokręcania: 7 ± 1 Nm
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7.5 5 etap montażu: montaż elementu skrzydłowego w skrzydle
etap 1 (do wyboru)

Zakład zamontowanej nitonakrętki:
wysokość maks 0,5 mm, Ø maks 10 mm

etap 2 etap 3

M6 x 25/M6 x 40, T 30  
maks moment dokręcania: 7 ± 1 Nm

A C
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7.6 6 Etap montażu: zawieszenie skrzydła

Przed zawieszeniem poluzować zabez-
pieczenie i przekręcić w dół.

1

2

Po zawieszeniu przekręcić zabezpiecze-
nie w górę i dokręcić!

3

 
Szczególnie przydatny do regulacji

Opis nr elementu

TBX ZU002-śrubokręt-TX---XXP010 3508880

M4, T 15  
maks moment dokręcania: 2,8 ± 0,5 Nm
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7.7 7 etap montażu: możliwości regulacji

• Wszystkie ustawienia należy wykonywać po montażu.
• Wszystkie zawiasy należy zawsze ustawiać synchronicznie.
• Należy zwrócić uwagę, aby górny zawias został obciążony w sposób kontrolowany. 

Regulacja wysokości
+ 4 mm
- 2 mm

Regulacja boczna
+ 8 mm
- 2 mm

Regulacja docisku
+ 1,5 mm
- 1,5 mm

Szczególnie przydatny do regulacji

Opis nr elementu

TBX ZU002-śrubokręt-TX---XXP010 3508880
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